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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ه ورسددوله يبصيددا محمددهلل وعلددل  لدده عبددهللالحمددهلل ر ر ا اللددالمصل وهللاددلل هللا وسددلم و ددار  علددل 

  لهلل:ما وأهللاحا ه أجملصل، أ
–قدداا للددل رسددوا هللا مددا فيقددوا المفلددم رحمدده هللا تلددالل: وعددل ابددل ع اددا  ر دد  هللا عي 

 «أخرجدومم مدل بصدوت م»المخياثصل مل الرجاا والمترجاالت مل اليساء وقداا  -هللالل هللا عليه وسلم
الللل مدو الردرهلل واع لداهلل عدل رحمدة هللا جد ا  -هللالل هللا عليه وسلم–رسوا هللا رواه البخاري للل 

المخياثصل مل الرجاا الذصل يحتم  مذا ومذا ما وعال ومذا إخ ار مل الهللااهللق المهللاهللوق أو هللعاء ل
صتشددبا ول  اليسدداء فدد  حركددات م فدد  أهللاددوات م فدد  ل اسدد م فدد  تهللاددرفات م صتشددبا ول  اليسدداء وكددذل  
المترجاالت مل اليساء اللوات  صتشبا ل  الرجاا ف  حركات م ف  أهللاوات م ف  ل اس م ف  تهللارافات م 

ومددذا مددو الددذي ييميددت فيدده التشدد اه  ميددا  أفلدداا تلصددج  الرجدداا فقددع وميددا  أفلدداا تلصددج  اليسدداء فقددع
تددهللخ  فدد  مثدد  مددذا الحددهللصي ولددي   ّر دد  أل تتشدد اه مددا وميدا  أشددياء مشددتركة بددصل الجيسددصل مددذه 

ا والرجدد  فددد  الجملددة أ مددد  مددل المدددرأب مددذا لدددي   ّر دد  وقوعددده مددداالمددرأب  الرجدد  يليددد  رلدد  ال 
رج  صتش اه  امرأب ومللوٌم أل  ا ل ل اعشكاا ف  رل  اليزوا ف ماووجوهلله ألي ا حصيئٍذ ترل  ال 

ل  مدداالرجدداا فدد  الجملددة أ مدد  مددل اليسدداء يليدد  ت  ددص  إج ،الجددي  أف دد  مددل الجددي  وأ مدد 
و وجهلل مل  لض اليساء َمل م  أ م   كثصدر مدل الرجداا ل دل كدول اعيسدال يرلد  الللدو مدت أيده 

لج مل ال  ملدة ثدم يرلد  اليدزوا محرام ب ذا اليصا ل ل ال ييستّر  وقوعه اعشكاا ف  كول مل خي
 يقوا:

 ولكن تأنيث الرجال عجيب            ا أن النساء ترّجلت      ليس عجيب  و 

وقددهلل ويجددهلل مددت األسددم مددل يحدداوا بل اسدده ومصئتدده وحركتدده بدد  بتددهللخا  الردد  فدد  جسددهلله أل 
ا إلل امرأب وأرلليا مل ِقب  رجاا الحس ة علدل هللادور يحلدم اعيسدال  ا إلل امرأب صتحوا ييقسدم صتحوا

أل مذه هللاورب امرأب ثم صتبصال إيه رج  يسأا هللا اللافية يستلملول الر ا واللملياات مدل أجد  إبدراز 
ييستّر  وقوعده مدل شدخٍص ما الثهللصصل وأمور أخرى يستحيا مل ذكرما لصتشبا وا  اليساء مذا أمر م

شدخص شدرافه هللا  اللقد  ال عقد  ل دا ل دل  قصد  شرافه هللا  اللق  يلي  لو ويجدهلل  الحصوايدات والب دائم
لددو ويجددهلل مددل ال صتددهللصال بددهللصل لقصدد  قددهلل يكددول أو يمددلا أل المددرأب أ مدد  مددل الرجدد  ل ددل مددل شددخص 
صيتسدد  إلددل مددذا الددهللصل اللمدديم ويلددي  بددصل مسددلمصل مددذا الشدد ء ال صخرددر علددل عاقدد  علددل عقدد  

 م القدوايصل عل أل صوجهلل ويكثرول ف   لض ال قاع ومت األسم أل تسلا ل عاق  وعلل  اله ف الا 
ل م فدد   لددض البلددهللال و جلدد  ل دد لّصددرمم المخيثددصل مددل مددا  مثدد  مددل الحقددوق  مالتدد  تلصددي م وتشددجا

الرجدداا ومددو جمددت مخياددي اسددم الم لددوا صوجددهلل مخياددي فرددره خليقددة مددذا ال ييددالم يليدد  كددول اعيسددال 
جدهلل فد  هللاوته مث  هللادوت اليسداء مدذا ال ال حصلدة لده توجدهلل فد  مشدصته التد  ال يسدتريت تّصصرمدا صو 
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 0 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ا االختيار ادددة التددد  ي لل دددا بي سددده مدددا لدددض تهللادددرافاته مدددذا خدددارل عدددل إراهللتددده ل دددل ال دددالم فددد  األع
بد  علدل شد ء مدل مدذا الّالد  أيده ال حاجدة لده   اختياره  روعه مذا الدذي صدهللخ  فد  الللدل مدل جي

ل ألي دم مد -عليه الهللاالب والسالم– اليساء وكال مذا اليوع صهللخلول البصوت حتل ف  عهللار اليب  
غصر أول  األربة وييلاملول علل أي م ال حجا  عي م ل ل المخيادي الدذي صدهللخ  كدال علدل اليسداء 

تبدددصال أيددده يسدددتريت التمصصدددز بدددصل المدددرأب الجمصلدددة والقبيحدددة مدددا ل -عليددده الهللادددالب والسدددالم–فددد  ع دددهلله 
يددت مددل هللخولدده علددل اليسدداء إل فددتع هللا علدديكم الرددائم فلليدد   ابيددة  ويسددتريت أل يهللاددم بهللقاددة مي

ل وقددداا كدددالم جددداء فددد  اليهللادددوص أهللقا مثددد  مدددذا إذا اسدددتراع أل مددداغددديالل تيقبددد   دددأربت وتيدددهللبر بث
يهللام وال لم يكل له إربة يهللام مل له إربة مث  مذا ييميت مل الهللخوا علدل اليسداء كدذل  الر د  

فدد  البصددوت مددل مددا يمصاددز  دده بددصل مددذه المددرأب وتلدد  ثددم يهللاددم لل  ددار مددا إذا كددال عيددهلله مددل التمصصددز 
ا ييميت المخياثصل مل الرجاا والمترجاالت مدل اليسداء مسدألة التشد اه كثدرت وكثدر أسرار إل مذا أي ا 

السفاا عي ا وفد  األل سدة الشد ء ال ثصدر يليد  تجدهلل  لدض البلدهللال ل دا  الرجداا األبديض واليسداء 
ل دل إل  األلوال األخرى يقاا ف  مذا البلهلل ال صجدوز للمدرأب أل تلد   أبديض أليده مدل ل دا  الرجداا

األمر و لض اليساء  صتستعليه أشياء صجلله صختصا  اليساء تمصاز مذا األبيض بخيارٍة أو أيهللخ  
مددا فد   لدض البلددهللال ل دا  البيدداض لليسداء والرجدداا ل دم األلددوال األخدرى علددل كد  حدداا األل سدة ك

ة يحجا ا اعيسال و رى مل البلهللال ال مت اصية امرأب علل يقوا أم  الللم عرفياة عرفياة يلي  أوا حجا
امرأب ل ا  رج  مدل بلدهلليا أل يدأت  مدل ج دة المّدر  وغصدره مهللادر وج دة الّربيدة تجدهلل علدل المدرأب 

ذا هللقاددج مددا ثدو  رجدد   دد  ت هللاددص  كامدد  صي ددر ميده ل ددل إذا رأى مددذا ل اسدد م وا  صختلددم أبديض وم هللاا
ل كال األهللا  أل الرجداا ل دم  وجهلل الت هللاص  صختلم فيه يوع اختالف مذا ال صهللخ  ف  مث  مذا وا 

دد رب كدد   دد رب والمددرأب صي ّدد  أل ت ددول هللول الرجدد  فدد  مددذامددا البيدداض أليدده شي  ،فقددت اللددول هللاددار شي
يسري مذا األمر علل جميت التهللادرافات وييسدأا عدل الرصد  اليسداء ل دلا رصد  والرجداا ل دم رصد  

يليدد  فدد  الجملددة مددل رصدد  أملدده يليدد  صترصادد  مددل  «ومدد ا مددل رصدد  أملدده»وجدداء فدد  الحددهللصي 
األهللاددد  أل الرصددد  مدددذا خددداص  اليسددداء وذا  خددداص  الرجددداا يليددد  سدددب   ؟  زوجتددده أو الرصددد

الت ر دج أل رصد  اليسداء فيده اللدول هللول الرائحدة المثصدرب يليد  رائحتده ماهللئدة بخدالف رصد  الرجداا 
فإيه ال لول له ورص ه ورائحته أشهللا فإل لم صجهلل ف  صوم الجملة أو اللصهلل إال رص  األم  فللل مدذا 

لدده أل صترصادد  مددل رصدد  أملدده وال يكددول بددذل  متشددبا ا  اليسدداء ومسددائ  كثصددرب مددل مسددائ   الحددهللصي
التشدد اه وفص ددا مفلا ددات تشدد اه سددواء كددال مددل الرجدداا  اليسدداء أو مددل اليسدداء  الرجدداا أو مددل المسددلم 

الهللاددراا المسددتقيم أردداا فدد  مددذا ال ددا   فدد  اقت دداءمفلا ددات شددصس اعسددالم رحمدده هللا   ال ددافر مددذه
م الددهللصل الّددزاي لده كتددا  كبصددر فد  المو ددوع جمددت فيده اليهللاددوص فدد  مدذا ال ددا  اسددمه حسددل ويجد

التي اده إلددل أحاهللصدي التشدد اه إال أيده جمددت فيده يهللاددوص و ثدار  ددلي ة و ل د ا مو ددوعة علدل كدد  
حدداا مددو ال تدد  الجاملددة فدد  ال ددا  تشدد اه الهللاددّصر  ددال بصر وال بصددر  الهللاددّصر يليدد  شددخص شددا  
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ت م أو اللك  جاء ف  أل اظ الجرح عيهلل أم  الحهللصي شصٌس صتهللاابل مذا جدرح يقلاهلل الشصوخ ف  مشص
إل كدال قهللادهلله بدذل   ؟ا عدل شدا  هللادّصر ييحدا   ال  دار فد  مشدصته فد  تهللادرفاتهمداذعيهللمم ل دل 

صوجهلل التقلصدهلل تجدهلل رالد  علدم يلج ده ما ا مالترفات علل يب  جيسه مذا صهللخ  مل مسائ  الِ بر أي ا 
جداء فيده يدصا مدا يقلاهلله ف   ..لاهلله ف  تهللارافاته ف  حركاته ف  رر قته ف واحهلل مل الشصوخ تجهلله يق
ب  علص ا مذا الشصس وقهلل ت ول مو ت ت اليصا ل ل أحيايا  ال ييحمهلل يلي  تهللارفاات ما ا أشياء جبلاياه جي

ب  علص ا مل حركات زائدهللب وأحياياد ا خ صدم ا يهللادصر عبثادعاهللية ال صترتا  علص ا ال ثوا  ال عقا  جي
مسدائ  األمدور الم احدة  ؟ا الرال  يقلاهلله أليه ميلجٌ   ه م  صدهللخ  فد  مثد  مدذا أوال صدهللخ تجهلل مذ

أمرما واست ل ل ميا  أمور تي ر مي ا األذواق تجهلله يحا   فدالل فد  جميدت تهللادرفاته والتقلصدهلل فد  
األهللا  مملوا وممجول حتل ف  مسائ  تقلصهلل األهللادوات ومسدائ  تقلصدهلل غصدر اعيسدال هللادارت مدذه 

إذا ترتاد  ما تقلصهلل األشخاص السديما زقول مي ا تجهلله يقلاهلل الحصوايات يقلاهلل رصور يقلاهلل كذا وأم ل صرت
ويي تد   ّصدر  مداءإشكاا فد  تحر مده حتدل ويجدهلل مدل يقلادهلل اللل خاص أو عام مذا الما عليه  رر إ

أل ييميدت ر  أهللادوات م مدذا الشد  أيده  ثدم و ي ّد  هللا ا مدل يقلادهلل الدوالب و تيدجهلل أي ا و و الحج  أهللاوات م 
ميدا  مددل يقلاددهلل اليسدداء  هللاددوته و رتدزق مددل مددذا وميددا  أشددررة تي داع فدد  التسددجيالت صزعمددول أي ددا 

ا حصوايددات وأهللاددوات كددذا صرتزقددول مي ددا مددت األسددم أل ماهللفددة ومدد   أهللاددوات يسدداء وأهللاددوات أحيايادد
ال دزا تي اع  ه األشررة الللمياة ألل كثصدر مدل اليدا  عيدهلله ما مذه األشررة ت اع  أ ثر  أ لاف 

ييرلد  مدل المسدلم يهللاد  الحدهلل فد  مدا أغل  مل الِجهلل يستمتلول  مث  مدذا الشد  أل مدذا مخدالم ل
مسائ  التش اه إلل أل ت ول المرأب  مثا ة الرج  ف  ورأ بيت جيسد ا فد  مسدائ  الِسدحاق واللكد  

لسدالمة ا يهللاد  بد لض الدذكور إلدل أل صتشد اه  دالمرأب إلدل حدهللٍا يهللاد  إلدل أيده صوردأ يسدأا هللا اأي ا 
واللافيددة ومددذه مسددائ  تقددهللامت وعلددل كدد  حدداا التشدد اه محددرام ومددو مت دداوت صت دداوت حكمدده  حسدد  

دد ل م اللامددة التدد  مدداا الرجدداا فدد  أعمدداا تشدد اه المددرأب  أعاختهللادداص اللمدد   ددالمرأب أو  الرجدد  أي ا
ب دا ا الرجداا واليهللادوص جائدت مداتختصا  الرجاا وييرل  ل ا الرجاا الواليات اللامة مدذه مدل أع

ددد  ا الحرفيادددة الم ييادددة التددد  تحتدددمدددافدددال صجدددوز للمدددرأب أل تزاول دددا األع وي التددد  تقت ددد  جسدددم صتحما
ا الت  فص دا شد ء مدل ماا األعمذه للرجاا أي ا  ا كالمهللاايت مثالا ماصتحما  مث  مذه األع  وتركص

  التحقصدج مسدائ  االحتسدا  مسدائ «اغهللوا ياأييي  إلل امدرأب مدذا »ف  حهللصي ما الوالية ولو قلات ك
إذا كايددت مددت بيددات جيسدد ا جددي  ما ا تلصددج  ددالمرأب السدديمدداكل ددا مددل خددواص الرجدداا يلددم ميددا  أع

ل كايددت واليددة فدد  محدديع اليسدداء مدد  لليسدداء ردد  اليسدداء  اليسدداء يكددول مددل ِقبدد  اليسدداء اعهللارب وا 
هللاددمددا لليسدداء ردد  الرجدداا للرجدداا وم ات ييلجدد  لدده أل تجددهلل الميافسددة مددل ِقبدد  الرجدداا فدد  التخهللاا

ص ف  تصمل أل  الهللقيقة لليساء مذا عج  كول تبذا الوسائع ب  الرشاوى مل أج  أل ييمكال خهللاا
أمددراض اليسدداء والددوالهللب مددذا مددل أعجدد  اللجدد  ومدد  فدد  اليسدداء قلاددة يلددم صجددوز إذا لددم صوجددهلل امددرأب 

الرجدد  إذا لددم صوجددهلل  تددهللعوا إليدده الحاجددة يربا ددامدا يقددوا أمدد  الللددم اليمددر ولمدد  مددا ربصد  مسددلم كل
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يجهلل امرأب يلي  ف   لض المستش يات ف  حاا الوالهللب  أالا الهللاع  ل ذا يهللا  إلل حهللٍا ما امرأب ل ل 
عيدهلل  امدرأب يليد  عدهللهلل اليسداء أ ثدر مدل عدهللهلل الرجداا فد  كثصدٍر مدا عيدهلليا امدرأب لدي  مدا يقوا وهللا 

صدر مدل المستشد يات بد  أل أ ثددر فد  إال رجدد  كثمدا فد  امدرأب مددا مدل البلدهللال ومدت ذلد  يقدوا وهللا 
يمكدل تسدو ا ا اللمليادة مدت مدا المستش يات ف  عملياات الوالهللب الت  تحتال إلل عملياة يقدوا اليسداء 

ت عمليدة ويجحدت وال هللادار شد ء والشد  أل مدذا سدب  ال لدو ا  هأي ا سوا لتسدام  مدل ِقبد  اليدا  وا 
ال يرلت مل المستش ل يمكل أل تولاهلل المر ما أهللار ك   شخص عيهلله مث  مذه الحالة  أب إال امرأب وا 

د ألل يت ثم  لهلل ذل  صيلجئول ماصهللخ  مستش ل ثاي  ويرلت إي  ال ا صوجهللول يسداء تولدهلل اليسداء أي ا
د ا خلد  البدهلل مدل اليمدر كول  لض اليساء ترالت علل عورات الرجاا مت أيده صوجدهلل رجداا مدذا أي ا

م أبوا  التش اه مدل الجيسدصل ثدم  لدهلل ذلد  الجاهلل ف  مث  مذه الق ايا وهللا المستلال ومذا مل أعم
 -هللادلل هللا عليده وسدلم–قاا رحمه هللا تلالل وعل أب  مر رب ر   هللا عيده قداا: قداا رسدوا هللا 

جده بإسدياهلل  دلصم الحدهللصي  دلصم  الشد  مدا أخرجده ابدل  «اوجهللتم ل ا مدهللفلا ما اهللفلوا الحهللوهلل »
ول قصددهلل مددذا الشدد  أيدده صددفهللاي إلددل تلرصل ددا ا هللفددت الحددهللوهلل مددل هللوجددهللتم ل ددا مددهللفلا مددا اهللفلددوا الحددهللوهلل 

درعت الحدهللوهلل إال للق داء علدل ال سداهلل وأملده كويده يدأت  مدا و فهللاي إلل ايتشار ال ساهلل والم سدهللصل  شي
ددوجددهللتم ل ددا مددهللفلا مددا مثدد  مددذا اهللفلددوا الحددهللوهلل  مددا ا بل ددا اهللرأو الحددهللوهلل  الشددب ات علددل ا وجدداء أي ا

ب فص دا وال هللالحدهللوهلل فدال مدوامدا ذوي ال صئات عثرات م ل يه فد  غصدر حدهللوهلل أ أقصلوا اسيأت  وجاء أي ا 
ت إال الجهللا ف  تربصدج الحدهللوهلل قداا وأخرجده الترمدذي مايمكل الق اء علل مذه الجرائم ومذه المحرا 

ا ورواه استرلتم  ومو  لصٌم أي ا ما والحا م مل حهللصي عائشة بل ا اهللرأو الحهللوهلل عل المسلمصل 
 ا مدل قولده بل دا اهللرأو الحدهللوهلل  الشدب ات حدهللصي أبد  مر درب مدت حدهللصي عائشدة مدت البص ق ا عل عل

قوا عل ا قهلل يقوا قائ  أيه يش هلل  ل  ا ل لض فصهللاا علل أل الخبر له أهللا  ف  الجملدة ويهللاد  
قددداا  ل ددد م و  قدددل أل المسدددألة تحدددت يمدددر ولددد ا األمدددر الدددذي صيشدددهلل مدددا إلدددل حدددهللا الحسدددل لّصدددره ك
ال حدهللا فص دا ولدل  ةلص م المهللالحة اللامة فدإذا وقدت شدخٌص فد  م دوٍب أو زلادالمهللالحة لمل واله هللا ع

ذا كال ممل استمرأ الجرائم والميكرات مث  مذا ال ر ميه ف ذا صتاجه الستر عليه وا  صجوز الستر  تت را
أعددرض عددل  -عليدده الهللاددالب والسددالم–لدد  وغصددره الحددهللوهلل اليبدد  مددا قددرر ذلدد  أمدد  الللددم مددا عليدده ك

صر ددهلل  -عليدده الهللاددالب والسددالم–ا الروايددات المجموعددة  مجموع ددا كددأل الرسددوا عز مددو مددل خددالمددا
ميه أال يهللاراح أعرض ميه مرب مرتصل ثالي ثم الرا لة استثبت عل عقله وم  اختلم عقله بجيوٍل 

م مثدد  مددذا ييلددرض عيدده إال إذا مددا ك ؟أو شددرٍ  أو يحددوه وعددل ال لدد  مدد  مددو تددام أو غصددر تددام تقددهللا
تأ دهلل مدا ي صوج  عليه الحدهللا مدو وهللادوله للسدلرال مدذا ال ييلدرض عيده ولدذل  لايت ل إلل الحهللا الذ

ارجموه وعلدل كد  حداا فدزيا الموج  للحهللا قاا اذمبوا  ده أيه فل  ال -عليه الهللاالب والسالم–اليب  
ولددد ا األمدددر مسدددتأمل علدددل مثددد  مدددذه األمدددور ومدددذا تربصدددج الحدددهللوهلل وتربصدددج شدددرع هللا مدددذا أوجددد  

عدل إلدل مدل أقيمدت عليده امدا الواج ات علدل ولد ا األمدر  درعت الواليدة إال ألجد  مدذا إذا اهللا لبصايدة شي
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عددت المددرأب  عددل شددب ة اهللا عددت أي ددا أو أاهللا عددت أي ددا يائمددة اهللا عددل أيدده يميا ددا زوجتدده ي ددا ميكرمددة اهللا اهللا
يردأ مدا والهللعوى مقبولة ومحتملة وييمر إلل المدرأتصل وويجدهلل التشدا ه ال بصدر لت دول الدهللعوى مقبولدة أ

عل لول امرأته ويقوا مييت ا م  أو حجم ا صختلم اختالف كبصدر يقدوا ا ما ماامرأب لوي ا صختلم ت
عص ا يمكددل قبولدده فددإذا مقهللاددوهلل أي ددا شددب ات مقبولددة ال ال تيقبدد  ل ددل .. مددذاوهللا أيددا يليدد  أشددياء صددهللا

عددل شددصئا  ر لددئال يقددت فدد  مددذه المسددألة مددرب أخددرى اهللا ا مددل ذلدد  صيددهللرأ الحددهللا ومددت ذلدد  ال يميددت أل ييلددزا
و لدض ال ق داء يليد  ليسدوا مدل أمد  الحدهللصي صدرى أل قولده اهللرأو الحدهللوهلل  الشدب ات  ماء لض اللل

ل لدم صثبدت  ده ج علل اليلي  مت  ماءأمر أمٌر مت ج عليه بصل اللل خبدر المرفدوع يليد  اللمد   ده وا 
د  مدذا األمدر مدل حدهللصي  هللادلل هللا –عز أراهلل اليبد  مداتتا لوا علل هللرأ الحدهللوهلل  الشدب ات وقدهلل صيفهللاا

استراع ل يه أهللار إال أل ييقام عليه الحهللا والهللرء كلاه قب  ثبدوت الحدهللا ما أل صهللرأ عيه  -عليه وسلم
م  لهلل مذا يقوا عل ابل ما ف  إال التي صذ التي صذ علل ما ف  ترى ما لحهللا لإذا ثبت الموج  ما أ تقهللا

اجتيبدوا مدذه القداذورات التد  » -هللادلل هللا عليده وسدلم–قاا: قاا رسوا هللا ما عمر ر   هللا عي 
المدددراهلل  القدداذورات األفلددداا القبيحدددة األفلدداا القبيحدددة واألقدددواا السددصئة اجتيبدددوا مدددذه  «ي ددل هللا عي دددا

إلدددل هللا يسدددتتر الشددد  أل   ألدددما ب دددا فليسدددتتر  سدددتر هللا ولصتدددل هللا عي دددا فمدددل القددداذورات التددد  ي ددد
م ي سده للحدهلل ك ل كايت اللز مة أل يقهللا مدا االستتار ف  مث  مذه الحاالت جائز وقليا إي ا رخهللاة وا 

فلدد  غصددره فددإذا اسددتتر وتددا  إلددل هللا جدد ا عددال فلدد  ملهللاددية توجدد  حددهللا أو ال مددا كو عز مددافلدد  
ألل الملاهللا  الت  ال توج  الحهللوهلل ال يميدت أل توجد  التلز در يليد  إذا  اشدر  توج  حهللا استتر

ر ك صوجدد  مددا وأهلل أمدد  الللددم فدد  أبددوا  التلز ددر مددو مقددرر عيددمددا اعيسددال ملهللاددية ال حددهللا فص ددا يلددزا
فص دا ذمد  إلدل ولد ا األمدر وقداا أيدا فللدت كدذا ر اريد  ميده  الحهللا فدأمره مدامر فلد  ملهللادية الحدهللا 
بصيددد  وبدددصل هللا أو هللاددد ا الهللادددالب مليدددا والحسددديات صدددذمبل مدددا صجدددوز لدددول ا األمدددر أل يقدددوا تددد ا في

دره بجلدهلله أو جلدهللتصل أو شد ء مدل  ل ر ا السصئات ألل مذا هلللص  مج ء وهلللص  هللعاء هللادهللق توبتده وا 
الدذي فيده حدهللا مدذا إل اسدتتر وتدا   ،فيده حدهللا مدا الحدا م  مدذا فداألمر إليده ألل مدذا صخ دت الجت داهلل

در ك ل أبددل إال أل ير ا مددا فلد  مددا بصيده وبددصل هللا هللاداحت توبتدده مدذا األمددر إليده يسددتتر  سدتر هللا وا 
د د  فدد  ملدراب الملهللادية فليسدتتر  سدتر هللا عدز ف دذا أي ا ولصتددو  ا األمدر إليدده ومدذا أسدرع فد  التيهللاا

حته يلي  حقيقة أمره حقيقدة ييقدم عليده كتدا  هللا ييقدم عليده كتدا  هللا هللا  ي لياإلل هللا فإيه مل صبهلل
المورددأ مرسدد  مددل فدد  قدداا ومددو فدد  المورددأ مددل مراسددص  ز ددهلل بددل أسددلم رواه الحددا م مكددذا متاهللادد  و 

ل وِجدهللت موهللادولة مامراسص  ز هلل بل أسلم ملروف أل اع م رحمه هللا قهلل صيخرال األحاهللصدي ميرسدلة وا 
هللا يحتجا  المرس  والمراسص  فد  كتا ده كثصدرب جدهللا وعلدل كد  حداا الحدهللصي  ل  رحمهمام ماألل اع

م عيدهلل أمد  الللدم والسدتر جداء فيده يهللادوص ل  مل الموهللاوا رواية الحا م ف و م د المرس  أرجع
د قامدة الحددهللا أي ا م إمددا ا مدد  إقامدة الحددهللوهلل مد  األهللادد  علدل وا  م الحدرمصل الجددو ي  فد  ي ايددة مدداتقدهللا

ته مدت أيده م دلام عيدهلل أمد  المرل  يقوا إل مذا ا لحهللصي هللاحيع ومت دج عليده مت دج علدل هللادحا
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د  ميده اللدارف  الحدهللصي مدا ل  يقوا ابل الهللاالح ومدذا مما ا رواية الللم رواية الحا م وأي ا  صتلجا
ددد  ميددده اللدددارف مدددا يقدددوا هللادددحيع مت دددج علدددل هللادددحته الجدددو ي  يقدددوا ابدددل الهللادددالح ومدددذا م صتلجا

ه فص ددا ا ددرراحه هللاددياعة الحددهللصي فقيدده الرجدد  مددل ال ق دداء  الحددهللصي ولدده أشدد اٌه بددذل  كثصددرب أوقلدد
اا  و  داعته فيده  الملروفصل مدل أئمدة الشدافلية فد  مدذا ال دا  ل يده عياصتده فد  الحدهللصي  دلي ة جدهللا

مزجدداب ككثصددر مددل ال ق دداء أوقلدده فدد  ا ددرراحه هللاددياعة الحددهللصي التدد  ي تقددر إلص ددا كدد  فقيدده وعددالم 
  لده أشدياء كثصدرب مي دا يقدت ّزالدق داء يقدت فد  مثد  مدذا المدل ال  ف  فقده إال  حدهللصي كثصدرما يلي  

هللادراح  ده مدل أل   داعته فد  الحدهللصي مزجداب مدا ف  أحاهللصي مو وعة صبي  علص ا أحكام وسدب ه 
أجم  أل صجتمت ال قه والحدهللصي فد  الرجد  ما كصم يكول فقيه ولي  عيهلله ش ء مل الحهللصي ل ل 

ا يكدول مل الحهللصي االستي اا البهلل أل يكول فقص ا  ألل االقتهللاار علل الحهللصي فقع ال ائهللب اللممل
ذا لهلليه فقه ي   تربال علل رر قدة ال ق داء ملتمدهللا  ا علدل الحدهللصي فدإذا اجتمدت األمدرال تمادت ا لدة وا 

ذا اقتهللاددر علددل ال قدده فقددع فللددل  مددا اقتهللاددر علددل الحددهللصي فقددع  ددليم اسددتي اره و ددليم فق دده وا 
ا رراحه هللاياعة الحدهللصي الدرازي فد  ت سدصر سدورب قاا ابل الهللاالح ما يلتمهلل ك  مذا سب ه علل 

تسددأا  فجدداءتاللهللاددر ذكددر خبددر قدداا أل امددرأبا يلددم امددرأب شددربت فدد  رم ددال وزيددت وولددهللت فقتلتدده 
مدا شر  الخمر فلللا  كدذا وأما فقاا ل ا أ -عليه الهللاالب والسالم–ت المهللصية تسأا عل اليب  ءجا

يقدد  الخبددر مددا   فدد  هللواو ددل اعسددالم ولددذا لقتدد  إلددل  خددره مددذا مدد  صوجددهلل لدده أهللاددمددا زيددا  فكددذا وأ
صيهللادرف ما م ايت ل مام مم إذا قالوا اعمام ت راهلل بذكره اعمااأللوس  ف  ت سصره  قاا ت راهلل بذكره اع

ر ل أو ال ق اء الشافلياة واألهللاولصاصل قاا ت دراهلل  إال إلل الرازي ملروف مذا سواءا علل مستوى الم سا
ال ذم؟ م الّدددة فددد  الدددذم مدددا م فيمدددام وللمدددري أيددده إمدددابدددذكره اع ال يلرفددده أمددد  الحدددهللصي مدددذا مدددهللح وا 

ال ما م ف  يق  أو ذكر ماييش ه المهللح وللمري إيه إما الرر قة عيهلل ال الغة يسماول مث  مذا الذم  
يلرفه أم  الحدهللصي إذ ال يلدرف أمد  الحدهللصي َمدل مدو حدهللصي أو لدي   حدهللصي؟ لدي   حدهللصي خبدر 

حهللصي توقدت فد  مثد  مدذا فالوهللادياة لرالد  الللدم أل ييليدل  ال تدا  ش  فالّ لة عل ال مو وع  ال
ددد حهللاددد  ممدددل لددده عيايدددة  السدددية  يلدددصل علدددل ف دددم ال تدددا  والسدددية أليدددهمدددا ا والسدددية وال صي مددد  أي ا

االستي اا أو ال لم بصل ف  مسائ  التوفصج بصل اليهللاوص المتلار ة تجهلله يحتار ف  ال لم 
مدا ال يلدرف و دتقل مدا أشد ه ذلد  ي دلم مدا أو  يدة و إذا ويجهلل اليص حهللصي يلدارض حدهللصي  خدر 

ب المسلوكة عيهلل أم  الللم.  يمكل أل صتلام   ه مت اليهللاوص علل الرر قة علل الجاهللا
 سم.

بسممم ا الممرحمن الممرحيم وحممال الحمما ا اسممن حجممر ال سمملىنّب رحممم  ا ت ممال  بمماب حممّد 
صمل  ا عليم  –نزل عذري حمام رسمول ا ما اللذف عن عائشة رضب ا ت ال  عنها حالت: ل

مرلوا الحمّدّج أ رجم  ما عل  المنسر  ذكر ذلك وتل  اللرآن  ل -وسلم نمزل أممر سمرجلين واممرأة  ضا
لك رضب ا ت ال  عن  حال أول ل ان كان ما أحمد واألرل ة وأشار إلي  الس اري وعن أنس سن 
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صمل  ا 0مّيمة بامرأتم   لمال لم  رسمول ا حذ   بمىل سمن أ ماءا سن السح ب اإلسىم أن شريك  
  ثلمات و مب الس ماري لم مب ههمرك الحمديث أ رجم  أسمو ي لم  ورجا حمد  السّينمة واال   -علي  وسملم

ن رلي ة حمال: للمد أدركمت ا سن عامر سعسد وعن ما نحوه عن اسن عّباس رضب ا ت ال  عنه
أرممم يضمرلون المملموك  مب اللمذف إ   ن رضب ا ت ال  عنهم ومن ي مدمم  لممماوعث أبا بكر 

لك والثورّي  ب جام   وعن أسب مريرة رضب ا ت ال  عن  حال: حمال رسمول ا ماأرل ين رواه 
 «حمالمما من حذف مملوك  يلام علي  الحّد يموم اللياممة إ  أن يكمون ك»-صل  ا علي  وسلم–

 متفق علي .
ذف  ددا  حددهللا القدددذف القددذف فدد  األهللادد  فددد  يقددوا المفلددم رحمدده هللا تلددالل:  دددا  حددهللا القدد

أش ه ذل  وف  الشرع قالوا الرم  بوردأ صوجد   الحدهللا ما المحسوسات الرم   الحجارب أو  اليواب أو 
الرم  بورأ صوج  الحهللا صوج  الحهللا علل القاذف أو علدل المقدذوف يلدم علدل المقدذوف والموجد  

م فإذا قذف ما للحهللا مو الزيا واللواا علل  ذا  ا بزيا أو بلواا فإيه حصيئذٍ هللار حا تقهللا ييحهللا حهللا القذف وا 
صجد  حدج القدذف يليد  حدهللا القدذف ال امد  والقدذف مدل عمدائم األمدور  هللول ذل  فإيده الما قذف  

ل كدددال أ ثدددر مددداومدددو مدددل السددد ت المو قدددات وقدددذف اليسددداء وقدددذف الرجددداا فيددده الجلدددهلل ث يصل جلدددهللب وا 
ل قدذف ا صتلدهللاى إلدل غصدره ومثل دا قدذف الرجداا اليهللاوص ف  قذف اليساء ف  قذف المحهللاديات أل

يصل مداوجد  فد  حقاده أمدور ثالثدة صجلدهلل ث فمل قدذف رجدالا أو امدرأب ألي م ألل اليساء شقائج الرجاا
 ۇ ژفد  قولده مدا شد اهللته وييحكدم عليده  ال سدج وييحكدم عليده  ال سدج إال إل تدا  ك قب جلهللب وال تي 

صوجد  الحدهللا مدا يصل جلدهللب علدل أي حداا مهللادراح  مداصيجلدهلل ثا التو ة ال تيسقع الحهللا ات اقا  ژ  ۆ ۇ
يصل جلدهللب وتيدرهللا شد اهللته مدارالد   ده فإيده صيجلدهلل ثمدا علل المقذوف ورال  المقدذوف وقامدت البصايدة  

ثدددددددالي أحكدددددددام تلقاب دددددددا االسدددددددتثياء إال الدددددددذصل تدددددددابوا  ژ  ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ
هللب والخددالف فيدده عيددهلل أمدد  وملددروف أل االسددتثياء إذا تلقادد  ج للددم مدد  صرجددت االسددتثياء المدد  متلددهللا
أل التو دة  علدل ع حاهللاد  علدل أيدهماف  مسألتيا فاعجما أ ؟إلل جميت الجم  أو إلل األخصرب فقع

ا تأبصدهلل مدذا ل م ش اهللب أبدهللا  او قبوا الش اهللب وال تقبل ترفت الوهللام  ال سج وال ترفت الحهللا والخالف ف 
ال ال  ژ ۆ ۇ ۇ ژ تيقبددد ؟ يلدددم مدددو ارت دددت عيددده وهللادددم  مددد  تيقبددد  شددد اهللب القددداذف إذا تدددا  وا 

ومو مح  الخالف م  صيلحدج  الجملدة األولدل أو صيلحدج ما بصي ما ا و ق  ال سج والحهللا الزٌم له ات اقا 
دهللا ال تيقبد   قامدة الحدهللا  مليدل أل كد  مدل حي  الثايية رهللا الش اهللب وقبول ا الوهللادم المدفثار فيده الجلدهلل وا 

ا يليد  فسدج وعهللمده يلدم؟ الثداي  مدت أل المسدألة خالفيادة  ش اهللته أو الوهللادم المدفثار فيده قبدوالا  ورهللا
 بصل أم  الللم

 رال  : .......
ع يا  ع يلم و ا ع و ا  أخ  كصم؟ و ا
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 رال  : .......
دمايسدقع الحدهللا إج ا العا مايسقع الحهللا إج رص  قالوا ال يسدقع الحدهللا  ع المداا ولدو تدا   اعجعا

قبدددوا فددد  مدددا بصي مدددا ا أليددده أقدددر  شددد ء إلدددل االسدددتثياء والخدددالف فيوالوهللادددم ال سدددج صرت دددت ات اقاددد
ا ولدو تددا  ل ددل صرت دت عيدده وهللادم ال سددج وأقددوا الشد اهللب مددل أمد  الللددم مدل يقددوا تددرهللا شد اهللته أبددهللا 

ما جلهلل ثما أص   يصل جلهللب أو االتهللااف  ال سج؟ماأ ثر أثر ف  قبوا الش اهللب ورهللا
 ال سجاتهللاافه  رال  : 

فددإذا ارت ددت الوهللاددم المددفثار عدداهلل الحكددم الشدد  أل ال سددج وهللاددم مددفثر فدد  قبددوا الشدد اهللب 
مددا و  ريهللا مددل أجلدده ومددو الشدد اهللب ومددذه القاعددهللب ل ددا مددا هللام ارت ددت الوهللاددم  ال سددج فإيدده صرت ددت مددا ورهللا

هللب مد  يلدوهلل إفروع كثصرب جهللا  لدل ا يلي  إذا تلقا  االستثياء أو تلقا  الوهللام أو الشرا جم  متلهللا
يلدوهلل إلدل  وعلدل كد  حداا كويده ال ؟الجميت أو يلدوهلل إلدل األخصدر فقدع أو إلدل  ل د ا هللول  لدض

الجلهلل مذا أمر مجمت عليه وييستهللاا لده بيهللادوٍص خارجدة عدل مدذا الديصا ومدو أل حقدوق المخلدوق 
كال قبل ا يلم ما ا ثم تا  يقوا التو ة ت هللم ماا سرق مل شخٍص ال تيسقر ا التو ة لو أل شخهللاا 

ه ولدو قيرلدت صدهلله، مدالدو تدا  تيقردت صدهلله الو م مداواعثم يأثم ل ل ص قل أل الحهللا إذا ريفت إلل اع ا صدرهللا
رصددد : القدددذف مدددو أهللخددد  الحقدددوق أهللخددد  الحدددهللوهلل فددد  حقدددوق المخلدددوقصل القدددذف قدددذف  حدددج إيددد ؟

   ه ال ييقام ع مذا حج مخلوق يلم إذا لم يرالِ ماع مذا إجمايسقع الجلهلل إجما شخص  ّصر حجا 
يدزا عدذري عائشدة فد  مدا    ده ال ييقدام عليده عدل عائشدة ر د  هللا عي دا قداا: لليه إذا لم ييراِلدع

ددلة فدد  البخدداري وغصددره امتيحيددت أم  تءافدد  التدد  جدداء ذكرمددا فدد  القددر ل وجددمسددألة قهللاددة اع م هللاا
المفميصل ر   هللا عي ا ب ذه الت مه ات مت برج  تقد  ملدروف  هللادالحه وابتيلد  ب دذا ومدت ذل دم 

 -عليدده الهللاددالب والسددالم–قددذف وقددوع فدد  عددرض اليبدد    ژ ڀ ڀ پ پ ژهللا جدد  وعددال يقددوا 
ل دم ترتاد  علدل  اتحسدبوه شدرا سدائه إليده ومدت ذلد  ال أشرف الخلج وأ م  الخلج وأتقامم ف  أح  ي

فد   -عليده الهللادالب والسدالم–حهللا  مل تيقاص اليب  ما ا يلي  مث  مث  مذا مهللاالع عميمة جهللا 
زمييددا الشدد  أل مددذا يسددوء كدد  مسددلم وعلددل كدد  مسددلم أل يسددتيكر مثدد  مددذا اللمدد  وأل صددهللفت مددذا 

ل ددم يليدد  الواقددت يشدد هلل  ددأل مددرهللوهلله  ايسددتريت ل ددل ال تحسددبوه شددرا مددا اللمدد   قددهللر اسددتراعته  كدد  
 إال -هللاددلل هللا عليدده وسددلم–يلددرف عددل اليبدد  مددا خصددر  كثصددر مددل المسددلمصل قبدد  مددذه الحددواهللي 

دت م ماعد وقت مث  مدذا امدتما المسدلمول ما االسم فل  -عليده الهللادالب والسدالم–سدصرب اليبد   ت م وخاهللاا
عيممددل فائددهللب كبصددرب ولددي  مليددل ئله وخهللاائهللادده وأخالقدده و هللا دده هللادداروا يقددرفول مددذه فائددهللب ماو شدد

ل دل اليتدائج واللواقد  حمصددهللب إل شداء هللا تلدالل ولدي  مليددل  ،مدذا أييدا ي درح  مثد  مددذه األمدور ال
صترقاددد  مدددل يتائج دددا الا يليددد  إذا كايدددت مدددا مدددذا أل اعيسدددال صتسدددب  أو صوجدددهلل مثددد  مدددذه األمدددور ل

كسبت أصهلليكم م  عيساٍل أل ما ف ترحه المهللاا  مل ذيو  جاقترفه واما المهللاائ  ك اارات وسب ه 
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لدي  لده  ،ال ؟ت  ادر عيده ذيو دهصوجدهلل لده المهللادص ة  ه أو بهلليه أو ولهلله  حصديلاميس ء إلل  خر ف  
مذا اجترح ذيو  وملاهللا  وعوقد  حهللاد   ،فل ما ذل  ألل خرا  الشرع صتاجه إلل ك  إيسال  

 حئ ژكسبت ما   هسصئاتهلله مهللاص ة هللابر واحتس  ك ارت عيه ف  ولله ف  بهلليه ما له كارثة ف  

ل ل الررف ا خر الذي علل صهلله وقلت مذه المهللاص ة م  يقوا   ژ        حب جب يئ ىئ مئ
ده فكدٌ  ما  مكل أل يستهللا أل يقوا مذا وهللا م  ي كسبت أصهلليكم  ال يلاق  ألل له يهللاوص تخهللاا

ه يلي  لو حهللا  مثالا ما له مل خرا  شرع ا  في ال أو قحع ف  بلهلل مل بلهللال المسلمصل  صخهللاا
وأير هلل مساعهللته أر هلل مساعهللته وخر  خرصد  مسدجهلل وتحدهللاي عدل الملاهللاد  و ثدار الملاهللاد  وأل 
أس اب ا القحع والجهلل  أو السصوا وال ي ايات المهللمرب م  يي  م مل مذه الخر ة ي  دم السدامت أييدا 

الم  وم تذكصر السدامت ما ؟ ال لي  مذا الم  وم إيكسبت أصهللص م ما  هال يتبراع ل فالء وال يلصي م ألي
ال فإعددايت م مددآل مإلددل مثدد   مآلددهيكددول ففللددوا مددا  ددأل ال ي لدد  مثدد   واج ددة إعددايت م تجدد  علددل  وا 

يي  م مث  ما كسبت أصهللص م هللعومم واتركومم ما يقاا إذا   فمامل الزكوات وغصرما ا ما المسلمصل عمو 
شخص خرد  لبلدهلل مدل البلدهللال مدل بلدهللال المسدلمصل أهللادص  مذا أليه حهللا  ف  مث  مذه المسألة 

ر وخر  وت لام و ثار الذيو  والملاهللا  وكذا قام شخص  لهلل الهللاالب مافي ال وهللمار الزروع والث
 كسدبت أصدهللص م  كدي  ممدا  هللام مدا أخ  أيت تهللاهللا اليدا  عدل التبدراع ل دم  م وقاا يامات لام علل اعص

جيدددوا علدددل أي سددد م وال مدددذا وال ذا  يلدددم  ثدددار الدددذيو  ملروفدددة ومسددداعهللب المحتدددال مدددل المسدددلمصل 
واج ة ف و حدصل يقدوا مثد  مدذا ال دالم ليحدذار المسدلمصل مدل أل يهللاديلوا وي للدوا مثد  أفلدال م لدئال 

أهللادددصبوا  ددده ومدددو فددد  الوقدددت ي سددده حددديا ل دددم علدددل التبدددراع عخدددواي م المسدددلمصل مدددذه مدددا يهللادددابوا  
لدده أو فدد  بهلليدده أو فدد  عر دده أوفدد  ولددهلله مدا هللادائ  التدد  ييهللاددا   دده اعيسددال سددواءا كايددت فدد  الم

دددرات وعواقب دددا مدددت الهللادددبر واالحتسدددا  والر دددا حمصدددهللب ألي دددا إ أل ت دددول ت  صدددر مدددا الشددد  أي دددا مك ا
ا ييهللادددا  مدددذا مددداذللسدددصئات أو ت دددول رفدددت للدددهللرجات لدددئال يقدددوا قائددد  إذا كايدددت ت  صدددر للسدددصئات فل

ييهللاددلح م مددو مددا سددصئات الحكدديم الددذي خلددج الخليددج مددو أعددرف   هه صوجددهلل أ ثددر ميددالشددخص مددت أيدد
ددذري يليدد  فدد  القددر ل فدد  سددورب اليددور فدد   يددات تتلددل إلددل صددوم مددا أرحددم ب ددم مددل أم ددات م  ل يددزا عي

القيامدددة قيدددذفت أم المدددفميصل وهللادددبرت واحتسدددبت وا ل فددد  عهللادددريا  لدددهلل الوسدددائ  التهللادددو ر وغصدددر 
ر امددرأب أو يهللاددوار شددا  ويهللاددوار ملدده أو مل ددا مددل يلاشددره أو يي التهللاددو ر تجددهلل  لددض ال جددرب  هللاددوا

يلاشرما زور وب تال ويساوم ب ذه الهللاور و  هللهلل بإخ ار الزول إل كايدت متزوجدة أو بإخ دار األ  
مددو أعمددم مددل ذلدد  ومدد  مددا  اليسدد ة للولددهلل وكددذا و ل دد م يسددتجص  لمثدد  مددذه ال ددّوا ويقددت في

مدل عدرض  ول أهللادمو أعمم مدل ذلد  ولدي  عر ده  ما المسألة كايت مل فهللاارت حقيقة يقت في
فدددال صجدددوز لددده  حددداا وال صجدددوز ل دددا  حددداا أل  -عليددده الهللادددالب والسدددالم–أم المدددفميصل زول اليبددد  

ترتادد  علددل ذلدد  مددل اليتددائج واللواقدد  المجددزوم ب ددا أي ددا حمصددهللب مددا تسددتجص  تهللاددبر وتحتسدد  م 
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ئده أو صبرائ دا هللا جد ا وعدال ك ّا أم المدف مدا سوف صبرا ميصل مدذه المسدائ  ا ل موجدوهللب يليد  علدل بدر
السدداحة يسددأا عي ددا كثصددر يليدد  وأمدد  ال سددج وأمدد  ال جددور يسددتّلاول مثدد  مددذه المددروف لل ددّع 

ل لمدددل حهللاددد  لددده مثددد  مدددذا أل يهللادددبر ويحتسددد  صدددهللفت  قدددهللر علدددل فدددالل أو فاليدددة وحصيئدددٍذ المتلدددصاِ 
ال مذا أمر ال ييكلام  ه أليه فوق راقت ه وقب  ذل  يأخدذ  اعيسدال الحدذر استراعته إل استراع وا 

يكدول فد  األعدرا  واألفدراح تجدهلل المدرأب متبراجدة مدا واالحتياا أل يقت ف  مث  مذه الموارل وأ ثدر 
يحهللادد  ومددت ذلدد  علص ددا أل تهللادددمهلل وال مددا و كامدد  ز يت ددا ومبددهللي محاسددي ا ثددم تيهللاددوار ويحهللادد  

أمرمدا أل صتر ادي و تحقادج مدل  تسدتجص  لمرال دات أمثداا مدفالء ال جدرب وعلدل ولد ا أمرمدا علدل ولد ا 
هللادبر مدهللب رو لدة هللادبر مدهللب رو لدة حتدل يزلدت البدراءب مدل  -عليده الهللادالب والسدالم–األمدر اليبد  

ا فذكر ذل  وتلل القر ل علل الميبر خرص ا -هللالل هللا عليه وسلم–يزا عذري قام اليب  ما ل ماءالس
ة فلجاء ما إلل  خر   ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژاليورقرأ ا يات مل سورب  يزا مل الميبر ما ف  القهللاا

ددال بددل ثابددت ومِ مددا أمددر بددرجلصل م ددال ومسددرع مددفالء ممددل وقددت فدد  مددذه حسا سددرع بددل أثاثددة حسا
لهللا الحهللا وامرأب م  حما هللار حا قذفا   االحاهللثة وقذف ة بيت جح  أخت ز ي  أم المفميصل أخت يا وجي

الت  تسامصي  يلي  تقاربي  ف  ز ي  أم المفميصل ز ي  بيت جح  أم المفميصل تقوا عائشة م  
 الددهللصل وحملددة ِغصددربا ألخت ددا علددل سددبص  اعسددقاا ألدد  ا ل  مددامامددا حماحا وغصددره ل ددل هللا مدداالج

كدال ميدا  أ ثدر مدل  ذاإائشدة لترت دت أخت دا مزاولدة ا ل صزاوله  لض اليدا  مدذه تر دهلل أل تيسدقع ع
 ذامدالررف الثاي  لصرت ت هللااح ه ي م شخص صتيافسول ف  ش ء فيأت  األت اع ليسقع ك  واحهلل م

إشكاا ل ل األت اع مم الذصل صثصرول مث   بصي مما موجوهلل فلاهللت األت اع تجهلل ال  ار الرفو  تجهلل 
ددال بدل ثابددت ومسددرع بددل أثاثددة وامددرأب مدد  حملدده بيددت مددا يددزا أمددر بددرجلصل ممددا مدذه األمددور فل حسا

ربوا الحهللا أخرجه أحمهلل واألربلة وأشار إليه البخا مو مهللاراح  ده فد  القدر ل ما ري الحهللا كجح  ف ي
هللا بددددل أبدددد ا رأ  عبددددهلل يول جلددددهللب ولددددم صثبددددت القددددذف الهللاددددر ع إال علددددل مددددفالء الثالثددددة وكددددول مددداث

لدم ييحدهللا تدولل ِكبدره، ابدل القديام رحمده هللا تلدالل و يقوا أمد  الللدم ما الميافقصل مو الذي تولل ِكبره ك
تددولل ِكبددره مي ددا إيدده  الددذي هللا بددل أبدد ا مددت إيددهعبددهلل ا لددم ييحددهللا مدداذوجددوه ل ددول ل ىفد  زاهلل الملدداهلل أبددهلل

 ا بدصل أهللادحا ه وأت اعده الددذصل الكدال مدو الدذي يستوشد  مددذه الق دياة  مليدل أيده صتحدهللاي ب ددا كثصدرا 
قال دا هللادراحة  ح درب مدا ب ا عليه يلي   يش هلل صتحهللاي ب ا ف  مجلٍ  يمكل أل يش هللول عليه ولم

 ااعشداعة  موجدوهللب فد  بلدهلل أو فد  مجتمدت ل دل ال صيدهللرى أصدل مهللادهللرم ا ت ول عليه أحيايا  يش هللمل 
هللا بدل عبدهلل مت أيه شدخص صتيقاد  مدل مجلد  لمجلد  وال يمكدل أل ييهللادراح  ده ومدي م مدل قداا أل 

يمكدل أل تي  ادر مدا هللا بدل أبد ا ميدافج عبهلل أب ا السب  ف  كويه لم صيجلهلل الحهللا ألل الحهللوهلل ك اارات و 
هللا ل ي ا ال تثبت أخدرل الحدا م ملهللاصته بجلهلله إلل غص ر ذل  مت أيه جاء ف   لض الروايات أيه حي
ه مدل جملدة القَ  -عليه الهللادالب والسدالم–ف  اع لص  أل اليب   فدة ل دل مثد  مدذا لدي   هللادحيع ذَ حدهللا
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ال ملروف يلي  هللاحبته وف له ومياق ه كويه وقت مذه ال ش  أي ا م وب عميمة وزلاة مو لم  حسا
قاا  لض أم  الللم ف  ش ٍء جاء اليص القرل ا  لدهللم ثبوتده ولدذل  سدأله ما يقت ف  ش ء علل 

ذا كثيددرت -عليده الهللادالب والسدالم–اليبد   إل كيدِت قارفدِت  و لدض اليدا  يهللادهللاق مدذه اعشداعات وا 
قدرر الحدافا ابدل حجدر رحمده هللا أل مدا استروح وقوع مث  مذا األمر وقهلل يستهللا  قرائل وغصرما وك

دة اعفد   لدض اعشاعات أو األخ ار  الت  تيشاع ولو كثير ياقلوما بصوت المهللصيدة كل دا تتحدهللاي  قهللاا
مثد  فوال مهللادهللر صدرهللهلل مدت اليدا   اليا  إذا سِمت الخبر مدل أ ثدر مدل واحدهلل ولدو لدم يكدل لده أهللاد 

دددوأر ددد  هللا عيددده  مدددل حسدددالحهللاددد  مدددذا  دددر ب دددذا مسدددرع أي ا  ا مدددل خيدددارقددديم عليددده الحدددهللا وري ا
 وقددت أقسددم و المددا وقددت ميدده مددا الهللاددحا ة وكددال أبددو  كددر صي ددج عليدده صي ددج عليدده أليدده مددل قرابتدده فل

إلدل  خدره فهللادار صي دج علص دا   ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ژوحلم  أل ال صيي ج عليده وجداء 
وقددت مددل مسددرع مددا شدد  أل مثدد  مددذا يليدد  مثدد   أعدداهلل الي ددج أبددو  كددر ر دد  هللا عيدده وأر دداه وال

القلددد  و دددفثار تدددأثصر  دددالخ ل دددل مدددل المخارددد  المخارددد  أبدددو  كدددر الدددذي صدددهللور مدددت  صجدددرح صجدددرح
ال اليددا  يقددت ل ددم مددا اليهللاددوص حصددي  ل المّلامددة مددا   كثصددر ثددم ييقسددم األيلددذ أهلليددل مددل هللارت وا 

ل كدال أخا لده مدل   ..كلادم فدالل مدل أجد ما قهلل يموت ومو  ب  و  جر السيصل المتراولة رمهللاوي وا 
قداا  هه وأي ج عليه ر د  هللا عيده وأر داقذف ومت ذل  ك ار عل يمصي ال فكصمأج  كلمة جرحته 
قذفدده  ماءلد  ر دد  هللا عيده قدداا أوا للددال كدال فدد  اعسدالم أل شددر   بدل سددحمددا وعدل أيدد  بدل 

قذفه مالا بدل أميادة أوا للدال  ماءمالا بل أمياة  امرأته أوا للال ف  اعسالم كال شر   بل سح
يزلدت فد  قهللادة عدويمر مدا إي ة وامرأته مت أيه جاء أل ا يدة  يدات الللدالوقت بصل مالا بل أميا ما 

اللجالي  وال يميت أل يأت  مالا ثم يأت   لهلله م اشرب قب  يزوا القر ل عويمر أو اللكد  و تلدهللهلل 
م مذا ف  الللدال المقهللادوهلل أيده يقدوا أل أوا للدال كدال فد  ما ف  ما السب  ليازا واحهلل  يميت وتقهللا
هللاددلل هللا عليدده –رسددوا هللا  قذفدده مددالا بددل أمياددة  امرأتدده فقدداا يددا ماء  بددل سددحاعسددالم أل شددر 

ال -سلم مدو  اللد فحدهلل  يليد  صلدزم حدهللا فد  م در   البصاية يلي  أح ر البصيدة والبصايدة أربلدة شد وهلل وا 
ال فحهللا ف  م ر  الحهللصي ثم  لدهلل ذلد  األهللاد  أل مدل قدذف صيجلدهلل ماحهللا القذف ث يصل جلهللب البصاية وا 

حدهللا القدذف مدذا األهللاد  فد  المسدألة  يشد هللثبت عليده الحدهللا ثبدت عليده القدذف ورالد  المقدذوف أل 
ة  ..وفيه اليصا إل أثبت صتللادج  دالزوجصل إذا قدذف مدا البصية ارت ت عيه الحهللا  قد  ما يقوا ما هللاحا

ال فالحدهللا األهللاد  الحدهللا فدإل العدل شد هلل  دار أربدت   ژ ے ے ھ ژزوجته  فد  حقاده الللدال وا 
ش اهللات إيه لمل الهللااهللقصل وخما   لهلل ذل  بلليته إل كال مل ال اذبصل قامدت مقدام الشد وهلل سدقع 

أل تشد هلل أربدت شد اهللات والخامسدة تدهللعوا  ّ د   عيه الحهللا ثم  لهلل ذل  صهللرأ عي ا اللذا  حهللا الزيا
جاء ف  حهللا القذف  مام صتللاج  الزوجصل مخهللاوصما هللا علص ا ومذا مسألة الللال تقهللامت فيكول 

 ؟متل صتجده الللدال ومتدل صتجده السدترل والزوجة ص قل أيه بصل الزوجصل صتللاج  الزو ما وحهللا الزيا في
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ري ٍر ولم صجامل ا فيه وحملت مل مذا الزيا تلصال عليده أل إذا رأى زوجته تزي  إل كال زياما ف  
ل كال جامل ا وحهللا  الزيا فيه فد  ما يالعل تلصال عليه أل يالعل لصيت   الولهلل ميه علل  م وا  تقهللا

هللوحددة يقدداا أمدد  الللددم ولدده ممدا ر در جامل ددا فيدده أو لددم صثبددت حمد  فإيدده حصيئددٍذ صتجدده السددتر علددل 
رِ يليدد  يرلاددج ص قددل الرددرف  أ الحددهللا عددل القدداذف الددذي مددو الددزول  الللددال مددل الثدداي  المددرأب قيددذفت وهللي

مد  يقدام الحدهللا علدل مدالا أليده قدذف شدر   أو ال يقدام  ماءعيدهلليا شدر   بدل سدحمدا قيذفت  ه مثد  
ال فد  األهللاد  أل ال يسدما  إال  عليه؟ أليه ف  مث  مذا المرف قهلل تحمله الّصرب علدل أل يسدما  وا 

ل مثد  مدذا األمدر ويكت د  مداة قدهلل تحملده الّصدرب ويكدول فد  مدرف ال يسدتوع  كتإذا كال ميا  بصاي
قذفده مدالا بدل أميدة  ماءميدا إل شدر   ابدل سدحمدا صتللاج  ه مل قذف الزوجدة قدهلل يهللادراح مثد  ما  

يقدداا أل  وأ ماءقذفدده مددالا بددل أمياددة  امرأتدده مدد  يحددهللا مددالا بددل أمياددة أليدده قددذف شددر   بددل سددح
ا أعمدم مدل كويده ييحدهللا أعمم ل ويه ييحهللا الش  أل المهللاص ة إذا كدال هللاداهللقا المهللاص ة الت  وقلت له 

ل ل ص قل أيه لو كال غصر هللااهللق والعل حهللا المقذوف الثاي  الردرف الثداي  مقدذوف زور وب تدال 
است هللا  وال حهللا شر   وال حدهللا مدالا بدل ما  -عليه الهللاالب والسالم–له أل يرال  أو يقوا لليب  

يده مدل أل  أمياة قذف شر   فمل أم  الللم مل صرى سقوا الحهللا عل مذا الدزول ألل و دله ال يمكا
–يحتاا ف  ال الم يلي  الو ت أ بر مل أل يحتاا ويحس  حسا ه ف  ال الم وال يسما  واليب  

حي دا عيده أيده حدهللا مدالا ومدي م مدل يقدوا أ دا مدو كّصدره مدل المقدذوفصل مدا  -عليه الهللاالب والسالم
صتللادج  الزوجدة صيت د   الللدال مدا له أل يرال  يقوا صثبدت  البصايدة  اليسد ة لمو خارل عل المسألة 

ال أر دهلل  ل ل الررف الثاي  المقذوف له أل يرالد  ويقدوا أل صثبدت أيده زيدا  امرأتده  أربلدة شد وهلل وا 
صتللادج مدا صتللادج  دالمرأب يسدقع  الللدال ل دل مدا حقا  وب ذا قاا جمت مدل أمد  الللدم أيده ييحدهللا يليد  

هللا بل عامر بل ربيلة ر   هللا عيه قاا لقهلل عبهلل مقذوف الرج  فإيه كّصره قاا  لهلل ذل  وعل  ال
ل ومدددل  لدددهللمم فلدددم أرمدددم ي دددربول المملدددو  فددد  القدددذف إال أربلدددصل مددداأهللركدددت أ دددا  كدددٍر وعمدددر وعث

هللب هللا بدل عدامر القداّر الملدروف واللبدهلل م فتدرجم لهللا بل عامر القاّر يلي  ومِ لبهلل الشارح ترجم ل
دعبهلل  ا أ دا هللا بل عامر القداّر سدية إحدهللى وعشدر ل فكصدم يقدوا أهللركدت أ دا  كدر وعمدر يليد  قرلا
ت عمدر ر د  هللا عيده وابدل عدامر عمدره مال سيصل وعمر مات قب  والهللته  لشر سيصل بثما كر 

ل ومدل  لدهللمم يليد  مداسيتصل ف ذا ومم وا ع مل الهللايلاي  يقوا لقهلل أهللركدت أ دا  كدر وعمدر وعث
الخل دداء ومددم ي ددربول المملددو  فدد  القددذف فلددم أرمددم ي ددربول المملددو  فدد  القددذف إال أربلددصل مددل 

 ۓ ے  ے ھ ژصجدد  علددل الحددرا ومددذا كلدده  اعلحدداق  القيددا  علددل الزيددا مددا علددل اليهللاددم م

ددم علص ددا اللددذا  ألحددج ب ددا ال  ژ ڭ ڭ ۓ فدد  لبددهلل وأيلحددج  األَمددة إذا زيددت ويهللاا
ل  والثوري ماالقذف فلم أرمم ي ربول المملو   القذف إال أربلصل رواه   ا  الزيا وقي  علل الزيا

ا؟ مد  ألل الهللاديلاي  تدرجم البدل عدامر مداذل  مرسد  وقدالوا مرسد  لماا عيهلل ف  جامله ومو أي ا 
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عليده الهللادالب -هللا بل عامر ولهلل ف  ع هلل اليبد  عبهلل القاّر الذي ولهلل سية إحهللى وعشر ل أو ألل 
هللاح ة مث  مذا فإيه يكدول حصيئدٍذ  ف  ت ميه فإذا ثبتت هللاحبته علل خالفل يه لم يسم -والسالم

مرسدد  هللاددحاب  مرسدد  هللاددحاب  مددو مقبددوا عيددهلل الجميددت ل ددل إذا كددال علددل القددوا ا خددر أل مددذا 
تثبددت هللاددحبته  مجددراهلل مددذا ف ددو  أيدده ال -عليدده الهللاددالب والسددالم–مجددراهلل ولددهلل فدد   خددر ع ددهلل اليبدد   

ال صيلحددج  األَمددة فدد  تيهللاددصم حددهللا الزيددا الخدداص لبددهلل أل الالهللادديلاي  الشددارح صددرى  ،مرسدد  تددا ل 
يقوا المامر اة خاص وسبج أل ذكرت أل أ ا ثور قاا إل وجهلل مل يقوا ما ك  اعماء يلي   األَمة
 األَمدة لبدهلل فأيا ملده كأيده يست دلم اعلحداق والقيدا  ثدم  لدهلل ذلد  قداا إيده ال صيلحدج اللبهلل برجم ال

ددم ل ددا حددهللا القددذف بدد  ييحددهللا ل ددا كحددهللا الحددراب  فدد  تيهللاددصم حددهللا الزيددا وال القددذف وكددذل  األَمددة ال صيهللاا
فدد  مددا ع علددل تيهللاددي ه فدد  حددهللا الزيددا غصددر هللاددحيحة لخددالف هللاووهلل وأمددايصل جلددهللب وهللعددوى اعجمدداث

م يقوا ذم  ابل مسلوهلل وعمر بل  م حهللا عبهلل القذف فيه الخالف الذي تقهللا اللز ز إلل أيه ال صييهللاا
المامر ادة يقدوا هللعدوى  رأي مدومدا صدرول عمد   القيدا  ك ة وكدأي م الللمدوم ا يدلبهلل القذف علل ال

صختل دول  مداءا أل الللع علل تيهللاصم حهللا الزيا غصر هللاحيحة علل خالف هللاووهلل ذكريدا مدرارا مااعج
اليدووي يقدوا وال يلتدهلل  قدوا  ؟ف  االعتهللاهلل  قوا هللاووهلل مذا يلتهللا  ه  الخالف والوفاق أو ال يلتهللا  ده

مدل أمد  الللدم صدرول إيده يلتدهللا  ده  القيدا  الدذي مدو أحدهلل أركدال االجت داهلل وجمدتٌ  صرى  هللاووهلل أليه ال
هلله علددل ال تددا  والسددياة كويدده صختلددم مددت غصددره فدد  كي ياددة التلامدد  مددت يهللاددوص ال تددا  مدداألل اعت

صوجهلل االختالف بصل األئمة والش  أيده إذا كايدت ما صخرجه مل كويه ممل يلتهللا  ه ك والسياة مذا ال
ا  هتددده علدددل يدددصا هللادددر ع فصدددهللخ  فيدددالمسدددألة عمهلل ذا كدددال ملدددوا الخدددالف أليددده  لمادددم اليهللادددوص وا 

قيدا  فدال يلتدهللا  ده ثدم قداا وعدل أبد  مر درب رض هللا أو وعمهللت ا علل اجت داهلل أو اسدتي اا المسألة 
 ةمدل قددذف مملوكده يقددام عليده الحددهللا صدوم القيامدد»-هللاددلل هللا عليده وسددلم-عيده قداا: قدداا رسدوا هللا 

ومدذا حدهللصي مت دج عليده يقدام  «قداامدا ام عليه الحهللا صوم القيامدة إال أل يكدول كمل قذف مملوكه يق
يقدام عليده  عليه الحهللا صوم القيامة مذا هلللص  علل إي ؟ علل أل يقام عليه فد  الدهللييا أو ال يقدام؟ ال

احتصج إلل أل يقام عليه الحهللا صدوم القيامدة فدإذا قدذف ما ف  الهللييا أليه لو أقيم عليه الحهللا ف  الهللييا 
ل كدال هللاداهللقا ما ه أو أَمته ومو كاذ  يقام عليه الحهللا صوم القيامة وأعبهللالحرا  ا فإيده ف  الهللييا فال وا 

غصره ز دهلل قدذف مملدو   مملو إذا قذف مملوكه إذا قذف  ييقام عليه الحهللا صوم القيامة مذا ال ييحهللا ال
 إذاا ا عمادمداذو  فد  قدذف الحدرا أو ال ييقدام؟ يقدام الحدهللا مدا و أيثل يقام عليه الحهللا كا كال أللمرو ذكرا 

إذا قذف األ ُّ ولهلله ألل ميا  مسائ  كثصرب بصل الوالهلل والولهلل صتسدام  ب دا كثصدٌر مدل اليدا   اعت دار 
صتحددرال فدد  أل مددا لدد  ألبيدد  تجددهلله يّتددا  ولددهلله  كدد  راحددة يقددوا ولددهللي كثصددر مددل اليددا  مددا أيددت و 

ا عدل مهللادلحته يليد  يسدوق ال دالم علدل مدو  حثادمدا يّتابويه إيما تا  ولهلله ل يه ف  الّال  حصييّ
ت أيه فل  كذا وفلد  كدذا ال صتشد ال  لر ده مدذا فد  الّالد  ل دل إذا قذفده هللادر حا  ا فد  سبص  التوجا

م مدا يقدوا أيده مثد  القتد  ال ييقتد   ده علدل  ؟مجل  وش هلل الش وهلل أيه قذفه م  يقام عليده الحدهللا  تقدهللا
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يقدوا أل الوالدهلل هللاخد  فد  اللمدوم  أوف  القهللااص الوالهلل ال ييقت  بولهلله علدل مدذا ال ييحدهللا مدل أجلده 
يق   ع الشارحماإذا قذف مملو  غصره ميا يق  اعجما عموم اليهللاوص المسألة قابلة يلي  لليمر أ

مدد  فدد  حكدددم  قبدد  وفدداب سددصهللما  ع أيدده ال يحددهللا إال إل كايددت أم ولددهلل إل كايددت أم ولددهلل يلددممددااعج
لي  و لهلل وفاتده مد  حدراب اعتق دا ولدهللما إذا أيدت متدرهللهللب بدصل األمدر ل فدالخالف بدصل أمد  الللدم ماالم

ة اللبصدهلل موجوهلل فيمل قذف أم الولهلل ألي ا مل ج ة تلامد  ملاملدة األحدرار ومدل ج دة تلامد  ملاملد
د هحيي دة إلدل أيدد ويقدوا ذمد  الشدافلياة وأبدد زالدت مملوكدة وذمدد  ا مددا علددل قاذف دا ألي دا ال حدهللا أي ا

 ل  إلل أيه ييحهللا وقهلل هللاعا ذل  عل ابل عمر.ما
 وهللا أعلم وهللالل هللا وسلم علل يبصيا محمهلل وعلل  له وهللاح ه أجملصل.

 وسلم علل سصهلليا محمهلل. الل م هللا 


